CYKELKRYDSTOGT I DET SYDLIGE HOLLAND – GRUPPETUR

BLOMSTER, CYKLING OG SEJLADS MED MS
SIR WINSTON
Oplev Holland i foråret, når blomsterpragten springer ud i fuld flor langs
Hollands floder og kanaler syd for Amsterdam. En senior-venlig rejse med nem
sværhedsgrad og inklusive fly samt dansk rejseleder.

Kort

Sværhedsgrad 1
Hele ruten er på ca. 215-330 km afhængigt af hvor mange omveje vi tager. Hele turen er i fladt terræn
uden bakker, så alle med normal kondi kan klare alle cykeletaper uden problemer af nogen art.

Vejr og klima
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Hvordan kommer jeg frem?
Rejsen er inklusive fly fra Danmark. Ønsker du selv at stå for transporten fra Danmark til båden og retur,
tilbyder vi en kør-selv-rabat. Du vælger transportønske ved bestilling, hvor du også kan se rabatten.

Bestil

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Fly fra København eller Billund til Amsterdam tur/retur.
Bustransfer til/fra kajpladsen i Amsterdam
Velkomstdrink
7 nætter i delt udvendig dobbeltkahyt med eget bad/toilet
Helpension
Eftermiddagskaffe/-te
Cykelleje (7-gears cykel)
Rutebeskrivelse og kortbog, 1 sæt materiale pr. kahyt
GPS-tracks
Daglig informationsmøde med gennemgang af næste dags rute
Daglig rengøring af kahyt med skift af håndklæder/sengetøj ved behov
Havne- og slusegebyrer
Tysk-og engelsktalende rejseleder om bord
Dansk turleder
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Heldagsudflugt til verdens største blomsterpark, ”Keukenhof”
Bidrag til Rejsegarantifonden.
Tillæg:
El-cykel
Udflugter som betales ombord.
Drikkepenge:
Turprisen er eksklusive drikkepenge. Det er normalt at give drikkepenge til besætningen. Niveauet er ca. 5
€ pr. dag pr. person. Der vil ombord blive informeret om hvordan dette gøres i praksis.
Bemærkning:
Rejsen gennemføres ved minimum 12 deltagere, der alle skal være tilmeldt senest 30 dage før afrejse.
Hvis minimumsantallet ikke opnås inden fristen, forbeholder vi os retten til at aflyse rejsen – vi refererer
her til opsigelsesreglerne i vores gældende rejsebetingelser.
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